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JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství společníkům
severomoravské investiční společnosti cresco&finance a.s. v souvislosti
s prodejem její dceřiné společnosti SILNICE MORAVA s.r.o. společnosti
IMOS Brno, a.s. Naše asistence zahrnovala zejména přípravu a
vyjednávání transakční dokumentace.

Cresco&finance se sídlem v Krnově je společnost zabývající se správou aktiv, projekty, akvizicemi,
obchodováním s pohledávkami a financováním. Aktivně vyhledává a realizuje různé investiční
příležitosti. Jako regionální společnost podporuje aktivity obcí a neziskových společností
v Moravskoslezském regionu.
Společnost SILNICE MORAVA, založená v roce 1996, má rozsáhlé zkušenosti v oboru výstavby,
údržby a rekonstrukcí pozemních komunikací. Po celou dobu své pětadvacetileté dvacetileté
existence usiluje o spokojeného zákazníka pod heslem „s našimi klienty jednáme slušně a
s respektem tak, jak bychom si přáli, aby jednali oni s námi“.
Transakční tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil ve spolupráci s advokátkou Helenou Hailichovou a
koncipientem Janem Koprnickým.
Tomáš Doležil, vedoucí M&A praxe JŠK, komentoval transakci následovně: „Poradenství při
prodeji firmy se nikdy neomrzí, ani když probíhá z velké části on-line. Záměrem klienta bylo prodat
regionální stavební firmu velkému českému hráči na poli stavitelství, a přesně to se podařilo.“
Transakční poradenství prodávajícím poskytl tým MiddleCap Partners CZ s.r.o. pod vedením
Sabiny Matzenauerové.

O JŠK
JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech
obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví,
nemovitostí a energetiky. Kancelář působí na českém trhu již více než sedmnáct let a mezi její
klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně
velké podniky a individuální investoři.
JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES,
která zahrnuje advokátní kanceláře z většiny zemí střední a východní Evropy. V současnosti
působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni.
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